Zápis z 3. setkání Řídícího výboru k 3. etapě komunitního plánování
sociálních služeb na Domažlicku
Přítomni:
dle prezenční listiny
Datum:
10. 9. 2018
Místo konání: Městský úřad Domažlice

Program setkání:
1. Finální stanovení realizačního plánu pro rok 2018
2. Spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí – možné návrhy pro obce
3. Různé a diskuze

Ad 1. Finální stanovení realizačního plánu pro rok 2018
V první části setkání byl přítomným představen finální návrh Realizačního plánu pro rok 2018.
Aktualizována byla opatření 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 a priorita 6 a 10. Návrh byl přijat a zároveň bylo
dohodnuto, že nejpozději do konce roku 2018 bude předán novému zastupitelstvu města Domažlice
k projednání a schválení. Realizace jednotlivých opatření z Realizačního plánu pro rok 2018 bude
projednána na následujících setkáních pracovních skupin (29. 9. 2018).
Ad 2. Spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí – možné návrhy pro obce
V další části setkání byl diskutován možný návrh modelu financování sociálních služeb ze strany
obcí, který bude po dojednání s předsedou následně předložen Svazku českých měst a obcí v českobavorském pohraničním prostoru "Domažlicko" (dále jen mikroregion) k další diskuzi o
možnostech realizování.
V současné době již funguje spolupráce mezi mikroregionem a Diecézní charitou Plzeň, která
garantuje zajištění pomoci a poskytnutí služeb občanům obcí v určitých životních situacích. A také
funguje dotační systém města Domažlice pro poskytovatele sociálních služeb občanům města.
Smlouvy s obcemi o zajištění služeb občanům mohou uzavírat také sami poskytovatelé některých
služeb, zejm. pečovatelských. Dle informací paní Paidarové Domácí péče Domažlice při zajištění
péče v regionu smlouvy s obcemi neuzavírá.
Nejvhodnější se jeví vytvoření společného fondu obcí mikroregionu z jejich příspěvků ve výši
určité částky (například podle počtu obyvatel obce) a každoroční rozdělování těchto financí
poskytovatelům podle jejich působení a poskytování pomoci. Pro starosty by byl zpracován seznam
jednotlivých sociálních služeb s krátkým popisem služby. Ze strany poskytovatelů zazněla
připomínka, aby takto vytvořený dotační program byl co nejjednodušší, například podobný dotaci
na sociální služby, kterou poskytuje město Domažlice a která je pro poskytovatele velmi
jednoduchá a přehledná. Pro mikroregion by bylo možné využít stejný systém. Poskytovatelé
sociálních služeb by uzavřeli smlouvu s mikroregionem a každoročně by podávali žádost se
zprávou o zajištění svých služeb občanům v jednotlivých obcích. Vedle tohoto by dále fungoval
grant města Domažlice a spolupráce mikroregionu s Diecézní charitou. Z diskuze také vyplynulo,

že mikroregion má zkušenosti s vypisováním dotačních titulů a zřejmě také může získat finance na
sociální služby z jiných než vlastních zdrojů.
Závěr: CpKP domluví s předsedou mikroregionu účast na setkání a představení možného návrhu
spolufinancování soc. služeb ze strany obcí. O termínu budou informováni poskytovatelé služeb
z řídícího výboru, kteří se budou moci setkání mikroregionu také účastnit.

Ad 3. Různé a diskuze
V poslední části programu byli přítomní informováni o připojení městyse Koloveč k 3. etapě KPSS.
Dále byli přítomní informováni o plánované výstavbě autobusové zastávky v ulici Petrovická (nebo
v blízkých ulicích poblíž zimního stadionu) v Domažlicích. Dle paní Řezníčkové by byla zastávka
vhodnější v Petrovické ulici než u zimního stadionu. U zimního stadionu by zastávku využívaly
zejm. děti, které by ale z Petrovické ulice docházely pěšky pouze krátkou vzdálenost, zatímco pro
lidi se sníženou pohyblivostí a seniory by docházková vzdálenost byla stále poměrně velká.
S výstavbou zastávek měly původně pomáhat firmy sídlící v nedaleké průmyslové zóně, ale většina
zaměstnanců by veřejnou dopravu nevyužila, proto z pomoci sešlo.
Bylo by potřeba také rozšířit časový rozsah veřejné dopravy (například odpoledne jezdí linkový
autobus pouze k nemocnici, ale ne směrem k Petrovické ulici).
Na závěr byli přítomní informování o nadcházejících aktivitách 3. etapy KPSS. Tvorba katalogu
sociálních a návazných služeb a webového portálu bude realizována v roce 2019.

Zpracoval: Ondřej Raffel, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
Dne: 18. 9. 2018

2

